
 

 

 

 

CREATIEF THERAPEUT: BEELD / DRAMA / MUZIEK / DANS 

 
WIL JE SAMEN MET JE COLLEGA’S GARANT STAAN VOOR KWALITEITSVOLLE 

ZORG? 

Het Acuut Traject Volwassenenpsychiatrie biedt een uitbreid zorgaanbod voor mensen met 

een acute zorgnood. Op de vrije raadpleging kunnen mensen met allerlei psychische 

zorgvragen terecht voor advies op maat. Van daaruit kunnen zij o.m. doorstromen naar 

één van onze opnamediensten (PAAZ of crisisdienst) of verder intensief ambulant (aan 

huis) gevolgd worden door het Mobiel Psychiatrisch Crisisteam. In oktober starten we een 

acuut dagziekenhuis op. In maart 2023 verhuizen we met al onze afdelingen naar het 

nieuwe CADIX ziekenhuis. 

Als vaktherapeut geef je mee vorm aan het therapeutisch groepsprogramma dat 

aangeboden wordt op de opnamediensten en het dagziekenhuis. In nauwe samenwerking 

met de andere disciplines tracht je vanuit jouw medium een explorerende ruimte aan te 

bieden waarbinnen patiënten stil kunnen staan bij zichzelf. Dit met het oog op het ontstaan 

van een (veranderings)proces. Naast creatieve therapie maken ook bewegingstherapie, 

verbale therapie, mindfulness en individuele gesprekstherapie deel uit van het 

therapeutisch aanbod.  

WAT IS JOUW UITDAGING? 

• Als vaktherapeut ben je verbonden aan een open afdeling die zich richt op 

psychiatrische urgenties, diagnostiek en kortdurende introspectieve behandeling van 

mensen met levens- en persoonlijkheidsmoeilijkheden, angst en depressie 

problematiek en psychosomatische klachten. 

• Je bent lid van een multidisciplinair samengesteld team, waarvan een psychiater de 

eindverantwoordelijkheid draagt. 

• Je staat in voor de vaktherapeutische begeleiding van patiënten (crisis en 

kortdurende behandeling) in je medium. 

• Je werkt vanuit je medium mee aan de verdere ontwikkeling van het therapeutisch 

aanbod binnen ons zorgaanbod, in overeenstemming met de behandelfilosofie. 

• Je organiseert en leidt therapeutische sessies in je medium, voornamelijk in groep 

• Je neemt deel aan het overleg met de andere therapeuten. 

• Je participeert aan teamvergaderingen, waarbij je de observaties eigen aan je 

medium weet te vertalen naar de rest van het team. 

Graag meer weten? Bekijk de uitgebreide functiebeschrijving onderaan de vacaturetekst 

op de ZNA-website. 

 

 



WAT ZIJN JOUW TROEVEN? 

• Je beschikt over een Bachelor na bachelor diploma van creatief therapeut in één of 

meerdere van de volgende volgende vaktherapeutische richtingen: 

beeld/drama/muziek/dans of je bent gelijkwaardig door ervaring (vb ergotherapeut). 

• Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in het therapeutisch werkveld met een 

psychiatrische doelgroep. 

• Je beschikt over een brede kennis van psychopathologie. 

• Bijkomende therapeutische scholing is een pluspunt. 

• Je kunt het aanbod van je medium afstemmen op de verschillende groepen en noden 

van het publiek. 

• Je bent in staat een therapeutisch contact op te bouwen en kunt hier op reflecteren. 

• Je bent in staat diepgang te brengen in het proces dat mensen binnen je therapie 

aangaan. 

• Je vertaalt eigen observaties naar de rest van het team en draagt zo bij aan het 

beleid omtrent patiënten. 

• Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. 

• Je bent flexibel en stressbestendig en beschikt over voldoende draagkracht. 

• Je staat open voor feedback en durft jezelf in vraag te stellen. 

• Je bent collegiaal ingesteld en werkt graag samen in een multidisciplinair 

samengesteld team. 

Werken bij ZNA is kiezen voor patiëntgerichtheid, samenwerken, kostenbewust werken, 

respect en professionaliteit, want goed voor onze patiënten zorgen, daar draait het bij 

ZNA om. 

WAAROM WERKEN BIJ ZNA?  

• Wij bieden jou een prettig werkklimaat in een enthousiast team met erkenning en 

ondersteuning voor jouw ambities, inbreng en creativiteit.  

• We zorgen voor een evenwichtig loonpakket met talloze extra’s (o.a. maaltijdcheques 

van 7,5 euro, gratis hospitalisatieverzekering, terugbetaling woon-werkverkeer, gratis 

griepvaccin, …). 

• Als ZNA medewerker ben je gratis aangesloten bij de ZNA Club (Benefits @ work) met 

tal van acties, evenementen en nog een uitgebreid gamma aan kortingen en voordelen. 

• Je hebt binnen ZNA een ruim aanbod aan opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 

gericht op persoonlijke groei en om je vakkennis bij te spijkeren. 

• We gaan voor 100% gevaccineerde medewerkers. 

• Maar dat is lang niet alles! Ontdek alle voordelen van een job bij ZNA op onze ZNA 

website. 

WAT BIEDEN WE JE AAN? 

• Contract: onbepaalde duur 

• Locatie: ZNA Sint-Erasmus/ZNA Cadix (opening vanaf 07/03/2023) in Antwerpen 

• Jobtime: 100% (38u/week) 

HEB JE NOG VRAGEN? 

Meer info over de wervingsprocedure? Contacteer Niels Vrijsen, HR Specialist, op 03 234 

40 28. 

Meer weten over de functie? Contacteer Tineke De Moor, trajectverantwoordelijke, op 03 

270 89 43. 

https://www.zna.be/nl/werken-bij-zna/waarom-kiezen-voor-zna
https://www.zna.be/nl/werken-bij-zna/waarom-kiezen-voor-zna


Vacaturenummer: 8443

 


